
НАЦРТ ЗАКОНА 

 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

 

Члан 1. 

 

 У члану 2. став 1. Закона о државним службеницима („Службени 

гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 

116/08, 104/09и 99/14 – у даљем тексту: Закон) речи: „Републичког јавног“, 

замењују се речју: „Државног“. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 34. став 1. речи: „Републичког јавног правобраниоца и 

заменика Републичког јавног правобраниоца“, замењују се речима: „Државног 

правобраниоца и заменика Државног правобраниоца“. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 44. став 1. речи:  „Републичко јавно“, замењују се речју: 

„Државно“. 

Члан 4. 

 

 У члану 49. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 „У случају премештаја и преузимања државног службеника из 

другог државног органа може се спровести претходна провера стручне 

оспособљености, знања и вештина у складу са уредбом Владе“.  

 Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 Досадашњи став 4. се брише и додаје се став 5. који гласи: 

 „Ако јавни конкурс није успео, руководилац може поновити 

поступак попуњавања радног места на један од начина прописаних одредбама 

овог члана.“.  

 

Члан 5. 

 

 У члану 50. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

 „Изузетно од става 1. овог члана, ако државни службеник поднесе 

писмени отказ или у другим случајевима у којима је извесно време престанка 

радног односа државног службеника, руководилац органа може да распише 

интерни или јавни конкурс независно од тога што у тренутку расписивања 

конкурса радно место није упражњено, али се радно место не може попунити док 

акт од престанку радног односа не постане коначан.“. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 55. став 1. мења се и гласи:  

 „Оглас о јавном конкурсу садржи податке о државном органу, 

радном месту, условима за запослење на радном месту, месту рада, стручној 
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оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и 

начину њихове провере, области из које ће се вршити провере,обавештење да 

кандидат подлеже психолошкој процени, року у коме се подносе пријаве и 

обавештење о обрасцу јединствене пријаве на конкурс,лично име лица задуженог 

за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, 

податке о доказима који се прилажу у конкурсном поступку, месту, дану и 

времену одржавања првог дела изборног поступка.“. 

 После става 1. додају се нови ст. 2. до 4. који гласе: 

 „Пријава на конкурс врши се на обрасцу јединствене пријаве. 

 Приликом предаје јединствена пријава на конкурс добија шифру 

под којом кандидат учествује у даљем изборном поступку до усменог разговора, 

која омогућава објективност и непристрасност у изборном поступку и заштиту 

личних података кандидата. 

 Уз пријаву се подноси очитана биометријска лична карта, односно 

копија личне карте.“. 

 Досадашњи став 2. постаје став 5. 

 Досадашњи став 3. постаје став 6. који се мења и гласи: 

 „Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 

пријаве и пријаве уз које није приложен доказ из става 4. овог члана, конкурсна 

комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној 

комисији.“. 

 Досадашњи став 4. постаје став 7. у коме се број: „3“, замењује 

бројем: „6“. 

 

Члан 7. 

 

 У члану 56. ст. 1. до 3. мењају се и гласе:  

 „Конкурсна комисија саставља списак кандидата који на основу 

података из јединствене пријаве на конкурс испуњавају услове за запослење на 

радном месту и међу њима спроводи изборни поступак. 

 У изборном поступку се вреднују стручне оспособљености, знања, и 

вештине кандидата према мерилима прописаним за избор. 

 Изборни поступак спроводи се у више делова, који се састоје од 

општег теста знања, провере вештина, стручних знања, непосредног усменог 

разговора са кандидатима и психолошке процене.“. 

 После става 3. додају се нови ст. 4 и 5. који гласе: 

 „Сваки део изборног поступка се вреднује и кандидат који постигне 

унапред одређени резултат за тај део изборног поступка може да учествује у 

наредном делу изборног поступка. 

 Кандидати који су успешно прошли један део изборног поступка 

обавештавају се о наредном делу изборног поступка.“. 

 Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7. 

 Досадашњи став 6. постаје став 8. који се мења се и гласи:   

 „Кандидати који су успешно прошли делове изборног поступка пре 

усменог разговора, обавештавају се писаним путем о месту, дану и времену када ће 

се обавити усмени разговор и позивају се да у року од пет радних дана од дана 

пријема обавештења доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.“. 

 После новог става 8. додаје се нови став 9. који гласи: 

 „Са кандидатима који не доставе доказе из става 8. овог члана не 

обавља се усмени разговор.“. 
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Члан 8. 

 

 У члану 57. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:  

 „Конкурсна комисија на основу укупних резултата кандидата, 

сачињава листу за избор од највише три најбоља кандидата који су испунили 

мерила прописана за избор и доставља је руководиоцу органа ради избора.  

 Руководилац је дужан да изврши избор кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе за избор. Избор кандидата руководилац је дужан да изврши 

само са листе за избор.“. 

 После става 4. додаје се нови ст. 5. и 6. који гласе: 

 „По спроведеном поступку јавног конкурса, резултат избора 

објављује се на интернет презентацији државног органа који је огласио конкурс.  

 Орган државне управе обавештава Службу за управљање кадровима 

о резултату избора у року од 8 дана од дана доношења решења из става овог 4. 

члана, која резултат избора објављује на својој интернет презентацији.“. 

 

Члан 9. 

 

 У члану 61. став 3. тачка се замењује запетом и додају се речи: 

„изглед, садржину и начин подношења обрасца јединствене пријаве, начин 

праћења кандидата под шифром његове пријаве у циљу обезбеђивање 

објективности и непристрасности у изборном поступку, какве се стручне 

оспособљености, знања и вештине вреднују у изборном поступку и начин њихове 

провере, мерила за избор на радна места, као и провере стручних оспособљености, 

знања и вештина у случају из члана 49. став 3. овог закона.“. 

 

Члан 10. 

 

 У члану 66. ст. 2. и 3. се бришу. 

 

Члан 11. 

 

 У члану 67. став 1. тачка се замењује запетом и додају се речи: „ако 

је у последњој години на положају оцењен оценом „задовољавајући“.“ 

  После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

 „Под истим положајем из става 1. овог члана подразумева се 

положај на коме се обављају послови који су у претежној мери истоветни са 

пословима који су се обављали на претходном положају“. 

 

Члан 12. 

 

 У члану 67а став 1. после речи: „вршилац дужности, на“ додају се 

речи: „период до“. 

 После става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе: 

 „Изузетно од ст. 1. до 4. овог члана, вршилац дужности може бити 

постављен ради замене државног службеника на положају који одсуствује са рада 

уз накнаду плате дуже од 30 дана, најдуже до његовог повратка на рад. 

 Истеком рока из ст. 4. и 5. овог члана, вршиоцу дужности престаје 

рад на положају по сили закона. Решење државног органа или тела надлежног за 

постављење, о престанку рада на положају је деклараторног карактера.“. 



 - 4 - 

Члан 13. 

 

 Члан 69. мења се и гласи: 

 „На интерном конкурсу кад положај попуњава Влада могу да 

учествују само државни службеници на извршилачким радним местима из органа 

државне управе и служби Владе, односно других државних органа у којима 

положај попуњава Влада који су у претходне две године оцењени оценом 

„нарочито се истиче“, „истиче се“ или „добар“, који су већ на положају, којима је 

протекло време на које су постављени, који су поднели оставку на положај или 

којима је положај укинут и вршиоци дужности који су постављени из реда 

државних службеника.“. 

 

Члан 14. 

 

 У члану 74. став 1. речи: „знања и вештина кандидата у изборном 

поступку“, бришу се. 

 У ставу 3. после речи: „интерни,“ додају се речи: „односно јавни“, а 

речи: „из става 2. овог члана“, бришу се. 

 Став 4. брише се. 

 

Члан 15. 

 

 У члану 75. став 3. после речи: „у свим државним органима“, тачка 

се замењује запетом и додају речи: „и начин рада Високог службеничког савета.“. 

 

Члан 16. 

 

 После члана 75. додају се наслов и члан 75а који гласе: 

 

„Провера рада државног службеника на положају 

 

Члан 75а 

 

 Рад државног службеника који се први пут поставља на положај или 

на нови положај, подлеже провери у првих шест месеци од дана постављења на 

положај. 

 Рад државног службеника на положају из става 1. овог члана 

руководилац органа може вредновати као: 

 1) „задовољавајући“, када се на основу рада и показаног знања и 

радних способности службеника може очекивати да ће службеник и даље 

успешно извршавати послове и 

 2) „незадовољавајући“, када је обављао послове на начин којима 

није остварио резултате рада, односно када се на основу рада и показаног знања и 

радних способности службеника не може очекивати да ће службеник извршавати 

послове на начин на који се остварују захтеви радног места. 

 Руководилац органа по протеку периода од шест месеци од дана 

почетка рада државног службеника на радном месту које је утврђено као положај, 

чији је рад у складу са ставом 2. овог члана вреднован као „незадовољавајући“, 

предлаже покретање поступка за његово разрешење у року од осам дана од дана 

коначности решења о вредновању.“. 
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Члан 17. 

 

 У члану 78. став 1. мења се и гласи: 

  „Државни службеник се разрешава с положаја ако му радни однос 

престане због: осуде на казну затвора од најмање шест месеци, коначног решења 

којим му је изречена дисциплинска казна престанка радног односа, коначног 

решења којим му је на оцењивању одређена оцена „незадовољавајући“, коначног 

решења којим је вреднован на провери рада оценом „незадовољавајући“, ако не 

положи државни стручни испит, као и из других разлога предвиђених општим 

прописима о раду којима се уређује престанак радног односа независно од воље 

запосленог и воље послодавца.“. 

 

Члан 18. 

 

 У члану 80. став 1. мења се и гласи: 

 „Државни службеник коме је протекло време на које је постављен, 

који је поднео оставку на положај, коме је положај укинут доношењем новог или 

изменом постојећег правилника, ако није задовољио на провери рада, има право 

да у истом државном органу буде премештен на друго радно место за које 

испуњава услове ако оно постоји, а ако не постоји постаје нераспоређен.“. 

 После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Државни службеник коме је престао рад на положају јер је поднео 

писмену оставку са захтевом за мировање права и обавеза из радног односа у 

складу законом, има право да се у року од 15 дана од дана престанка разлога за 

мировање врати у исти државни орган у коме је био постављен.“. 

 

Члан 19. 

 

 У члану 81. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Под истим или сличним положајем из става 1. овог члана, 

подразумева се положај на коме се обављају послови који су у претежној мери 

истоветни са пословима који су се обављали на претходном положају.“. 

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3 и 4. 

 

Члан 20. 

 

 У члану 82. став 1. мења се и гласи: 

 „Циљ оцењивања је откривање и отклањање недостатака у раду 

државних службеника, ради остваривања очекиваних резултата у раду и подстицање 

на боље резултате рада,утврђивање личног плана развоја и стварање услова за 

правилно одлучивање о напредовању и стручном усавршавању.“. 

  

Члан 21. 

 

 У члану 84. став 1. мења се и гласи: 

 „Државни службеници на извршилачким радним местима оцењују 

се оценама: „не задовољава“, „делимично задовољава“, „добар“, „истиче се“ и 

„нарочито се истиче“.“. 

 После става 1. додају се нови ст. 2 до 5. који гласе: 



 - 6 - 

 „Рад државних службеника на положају оцењује се као: „не 

задовољавајући“ и „задовољавајући“. 

 Оценом „нарочито се истиче“ може да се вреднује највише до пет 

процената, а оценом „истиче се“, може да се вреднује највише до 10 процената од 

укупног броја државних службеника на извршилачким радним местима у 

државном органу.  

 Изузетно од става 3. овог члана, у државним органима у којима има 

мање од 20 државних службеника на извршилачким радним местима оценом 

„истиче се“ или оценом „нарочито се истиче“, може се вредновати само један 

државни службеник. 

 Државни службеници на положају у државном органу су дужни да 

међусобно сарађују ради усклађене примене мерила у вези са вредновањем рада 

државних службеника и давања образложеног предлога оцена руководиоцу органа.“. 

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 6. и 7. 

  

Члан 22. 

 

 Члан 84а мења се и гласи: 

 „Изузетно државни службеник на извршилачком радном месту 

може бити оцењен пре истека периода за оцењивање, уколико по процени 

непосредног руководиоца није остварио очекиване резултате рада у периоду 

кварталног вредновања.  

 Очекивани резултати у раду државних службеника представљају 

остварење радних циљева и испуњење захтева радног места са просечним резултатом 

који је вреднован оценом „добар“. 

 Предлог за превремено оцењивање подноси државни службеник 

који је непосредно претпостављен државном службенику који се превремено 

оцењује. Предлог за превремено оцењивање мора бити образложен. 

 По предлогу за превремено оцењивање руководилац доноси решење 

којим се утврђује превремена оцена.  

 Државни службеник се упућује на ванредно оцењивање, уколико је 

решењем из става 4. овог члана, оцењен оценом „не задовољава“ или „делимично 

задовољава“.  

 Осим разлога из става 1. овог члана, државни службеник оцењује се 

пре истека периода за оцењивање, ако му престаје радни однос или ако ће дуже 

време бити одсутан. Решење о превременој оцени доноси се до дана престанка 

радног односа, односно одласка на одсуство.“. 

 

Члан 23. 

 

 Члан 85. мења се и гласи:  

 „Државном службенику коме је одређена оцена „не задовољава“ и 

„делимично задовољава“ и државни службеник који је превремено оцењен због 

неостваривања очекиваних резултата у раду, непосредни руководилац у сарадњи са 

државним службеником који обавља послове управљања кадровима, одређује план 

унапређења рада. 

 Државни службеник коме је одређен план унапређења рада се 

ванредно оцењује протеком рока од три месеца од дана коначности решења о 

превременој оцени.“. 
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Члан 24. 

 

 У члану 91. тачка се брише и додају се речи: „утврђене законом и 

правилником, при чему руководилац води рачуна о томе на којим је пословима 

државни службеник радио пре премештаја.“. 

Члан 25. 

 

 У члану 101.  речи: „Републичком јавном“, замењују се речју: 

„Државном“. 

 

Члан 26. 

 

 У члану 102. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 „Државни службеник на положају полаже државни стручни испит у 

року од шест месеци од дана ступања на положај.“. 

 

Члан 27. 

 

 После члана 106а додаје се нови поднаслов и нови члан 106б који 

гласи: 

 

„Програм за развој кадрова у органима државне управе 

 

Члан 106б 

 

 Министарство надлежно за послове државне управе, може да 

предложи Влади доношење програма за развој кадрова у органима државне 

управе.  

 Програм за развој кадрова спроводи се у циљу оспособљавања 

кадрова на пословима на којима се захтева посебна стручна подршка и 

подразумева радно ангажовање уз обавезно спровођење обуке и стручно 

усавршавање. 

 На основу програма за развој кадрова, спроводи се конкурсни 

поступак за избор кандидата за рад на пословима на којима се  захтева посебна 

стручна подршка. 

 У конкурсном поступку из става 3. овог члана, могу да учествују 

државни службеници, као и лица која нису запослена у државним органима. 

 Права и обавезе радно ангажованих лица која буду изабрана у 

конкурсном поступку уређују се уговором, којим се нарочито утврђује у којим 

органима државне управе ће се вршити радно ангажовање и спроводити обука и 

стручно усавршавање. 

 Актом Владе ближе се уређује начин утврђивања потребе органа 

државне управе за спровођење програма за развојем кадрова, садржина програма, 

конкурсни поступак, битни елементи уговора из става 5. овог члана и друга 

питања од значаја за спровођење програма. 

 Државном службенику који је радно ангажован по основу програма 

за развој кадрова, мирују права и обавезе из радног односа у органу у коме је 

засновао радни однос. 

 Изузетно од члана 50. овог закона, лица која су била радно 

ангажована и која су прошла обуку и стручно усавршавање у програму за развој 
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кадрова, могу да учествују на интерном конкурсу ради попуњавања радног места 

у органу државне управе.“. 

 

Члан 28. 

 

 У члану 114. после става 4. додају се нови ст. 5. до 8. који гласе: 

 „Изузетно од става 1. овог члана, руководилац може да одлучи да се 

у дисциплинском поступку због лакше повреде дужности из радног односа, не 

одржи усмена расправа.   

 Руководилац није дужан да образложи одлуку из става 5. овог 

члана. 

 Државни службеник може у року од осам дана од дана пријема 

закључка о покретању дисциплинског поступка из става 5. овог члана,да достави 

писмено изјашњење о  повреди дужности из радног односа наведеној у закључку.  

 Овлашћење за покретање и вођење дисциплинског поступка из 

става 5. овог члана и одлучивање о дисциплинској одговорности руководилац 

може пренети на руководиоца уже унутрашње јединице у државном органу.“. 

 

Члан 29. 

 

 У члану 116. став 1. мења се и гласи:  

 „Државни службеник против кога је покренут кривични поступак 

због кривичног дела учињеног на раду или у вези с радом, или је покренут 

кривични поступак због кривичног дела којим може бити умањен углед државног 

органа и поверење грађана у државни орган или дисциплински поступак због теже 

повреде дужности може да се удаљи с рада до окончања кривичног, односно 

дисциплинског поступка ако би његово присуство на раду штетило интересу 

државног органа или ометало вођење дисциплинског поступка.“. 

 После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Решење о удаљењу с рада државног службеника против кога је 

покренут кривични поступак може се донети уз претходно прибављено мишљење 

Високог службеничког савета о томе да ли се због кривичног дела поводом кога је 

покренут кривични поступак умањује углед државног органа и поверење грађана 

у државни орган.“. 

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

 

Члан 30. 

 

 У члану 118. став 3. мења се и гласи: 

 „Застарелост не тече док дисциплински поступак није могуће 

покренути или водити због одсуства државног службеника, за време трајања 

управног спора односно судског поступка у вези са спроведеним дисциплинским 

поступком и изреченом дисциплинском мером или из других оправданих 

разлога“.  

 

Члан 31. 

 

 У члану 134. став 1. мења се и гласи:  
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 „У случају доношења новог Правилника, сви државни службеници 

распоређују се на одговарајућа радна места, сходном применом члана 49. овог 

закона у делу који се односи на премештај државних службеника.“. 

 

Члан 32. 

 

 У члану 143. став 2. број: „3“ замењује се бројем: „6“. 

 

Члан 33. 

 

 У члану 160. у ставу 1. после тачке 10) додаје се нова тачка 11) која 

гласи: 

 „11) национална припадност, уколико се државни службеник 

добровољно изјасни о овом податку.“. 

 

Члан 34.  

 

 У члану 164. став 2. мења се и гласи:  

 „Високи службенички савет прати функционисање службеничког 

система и предлаже мере за његово унапређење, а нарочито у области стручног 

усавршавања и унапређења људских ресурса, разматра и даје мишљење на 

програме општег стручног усавршавања државних службеника, учествују у 

конкурсном поступку кад положај попуњава Влада, доноси кодекс понашања 

државних службеника, прати његово спровођење, стара се о унапређењу етичких 

стандарда у складу са међународном праксом и врши друге послове одређене 

овим законом.“. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 35. 

 

 Интерни и јавни конкурси у државним органима који су започети до 

дана ступања на снагу овог закона, окончаће се према прописима који су били на 

снази у време када су започети. 

 

Члан 36. 

 

 Вршиоцима дужности који су постављени на положај на којима се 

до дана ступања на снагу овог закона, интерни односно јавни конкурс није 

окончао постављењем на положај, као и вршиоцима дужности постављеним од 

дана ступања на снагу овог закона до 31. децембра 2015. године, статус вршиоца 

дужности престаје даном попуњавања положаја у складу са законом, а најкасније 

1. децембра 2016. године по сили закона. 

  

Члан 37. 

 

 Подзаконска акта донета на основу Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 

исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) усагласиће се са 
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одредбама овог закона најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу 

овог закона. 

 Подзаконска акта донета до ступања на снагу овог закона примењују 

се ако нису у супротности са овим законом, до ступања на снагу подзаконских 

аката из става 1. овог члана. 

 

Члан 38. 

 

 Оцењивање државних службеника за 2015. годину спровешће се у 

року од два месеца од дана ступања на снагу подзаконског акта којим се уређује 

оцењивање, усаглашеног са одредбама овог закона. 

Члан 39. 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

 


